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 بھروز سورن

  ٢٠٢٠ اپريل ٢۵
  

  دکمپ موريا باتالقی که پناھجو می بلع
  

شود ھولناک  که از محل جمع آوری زباله ھا مخابره می تصاويری

ی که ئتوالت ھا. کند استخوان ھدايت می است و درد را به مغز

شده است و دريغ از  ھريک برای صدھا پناھجو در نظر گرفته

. مرگبار  برابر اين ويروسکوچکترين امکانات برای حفاظت آنھا در

ی ئکمپ موريا چندين بار بيشتر از ظرفيت خود انباشته از انسانھا

 دولت ۀکه ھر يک خود قربانی سياست ھای سودجويان است

پناھجو در اين مکان خود بستری مساعد  ازدحام. بوده اند ھايشان

فاجعه در راه است و  . است١٩برای شيوع ويروس مرگبار کويد 

  . استين پناھجويان در ھاله ای از ابھام قرار گرفتهسرنوشت ا

*****  
 لسبوس يونان که در ميان ۀفرياد ھزاران پناھجوی مستقر در جزير
 فريادی است که در ھياھوی ،آنان پرشمار کودک و نوجوان ھست
قربانيان سياستھای ضد . شود بحران جھانی ويروس کرونا شنيده نمی

اين پناھجويان را در ! ای متمدنان و محدوديتھای اروپخبشری اردو
 قطع ، درمان،بھداشت. شرايطی بشدت غير انسانی باقی گذاشته است

ی ترين امکانات حداقلی و ئ سرپناه و ابتدا،مکرر آب آشاميدنی
بيش از بيست و ھفت ھزار پناھجو در اين مکان استقرار يافته اند و ھولناکتر . استاندارد زيستی از آنھا دريغ شده است

نوجوانان در اين محل با  اين کودکان و.شوند نھا ديده میآکه نزديک به ھزار کودک بی سرپرست در ميان  ينا
  .رو ھستنده  تعدی و آزار و اذيت روب،ناھنجاريھای بسيار و از جمله بيگاری

. ندک شود ھولناک است و درد را به مغز استخوان ھدايت می تصاويری که از محل جمع آوری زباله ھا مخابره می
ی که ھريک برای صدھا پناھجو در نظر گرفته شده است و دريغ از کوچکترين امکانات برای حفاظت آنھا ئتوالت ھا

ی است که ھر يک خود ئکمپ موريا چندين بار بيشتر از ظرفيت خود انباشته از انسانھا. در برابر اين ويروس مرگبار
 ازدحام پناھجو در اين مکان خود بستری مساعد برای شيوع .بوده اند  دولت ھايشانۀقربانی سياست ھای سودجويان

  .فاجعه در راه است و سرنوشت اين پناھجويان در ھاله ای از ابھام قرار گرفته است.  است١٩ويروس مرگبار کويد 
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شود و طعم  رو میه روب! ليسی و عمليات ضد شورشیوپناھجويان و زنان وکودکانی که اعتراضاتشان پيوسته با گارد پ
شود و  دميده می! تش نفرت و ھراس بوميان از پناھجويان بی پناهآبر . خ سرکوب و گاز اشک آور را می چشندتل

تصاوير و ويدئو ھای . شنا شده اندآنھادھای مدافع پناھندگان و گزارشگران و خبرنگاران نيز با ضرب و شتم آنان 
 والی و غوطه خوردن کودکان و ساکنين اين کمپ در گل. منتشر شده از اين مکان و ساکنين آن بسيار تکاندھنده است

ن خبر دو بر طبق آخري. شود ی میئن روزمره است و ھر روزه اخبار ناگواری از وقايع و اتفاقات در لسبوس رسانه آ
  . توسط يکی از بوميان منطقه ھدف گلوله قرار گرفته و مجروح شده اندپناھجوی ايرانی و افغان
 تحقير و بر طبق ،گيرند ليس يونان و بوميان منطقه مورد ضرب و شتم قرار میو از سوی پپناھجويان در اين مکان
 فاجعه ای بزرگ و انسانی ۀستانآبر اساس داده ھای تا کنونی از لسبوس اين اردوگاه در . شوند گزارش اخير شکار می

کمترين امکان مقابله با آن ويروس مرگبار کرونا ميتواند ھر لحظه بجان ھزاران نفری بيافت که از .قرار دارد
از جنگ داخلی تا نقض .  ايران و سومالی و اتيوپی ھستند، سوريه،اغلب پناھجويان از افغانستان.برخوردار نيستند

  .ی انسانی در اين کشورھا داليل حضور اجباری آنھا فرسنگ ھا دورتر از ميھن و مردمشان استئحقوق ابتدا
سکوت ما . کرونا جھان را در بحران فرو برده باشدۀبست حتی اگر ويروس کشند انسانی چشم ۀتوان بر اين فاجع نمی

  .کند  زنان و کودکان را پر خطر تر می،جان اين پناھجويان
اردوگاه پناھجويان لسبوس با بيست ھزار جمعيت امکان گنجايش سه تا چھار ھزار تن را دارد و ھم اکنون حدود ھفت 

  .برند سر میه ر آن ببرابر گنجايش نرمال خود پناھجو د
ليس يونان تا کنون ومار پآبر طبق . گذارد کرات ھم کشته و زخمی برجای میه آتش سوزی ھای مکرر در کمپ که ب

نھادھای بين المللی و ناظران حقوق .  می کنندخبتصکه پناھجويان از رقم ده نفر  يک نفر کشته شده است حال آن
اعتراضات پناھجويان اما ھمچنان .آور و ھولناک توصيف کرده اند شرم ،پناھندگی تا کنون اين وضعيت را رقت بار

 چکانی کودکان ۀپذيرش قطر.کند ليس يونان برای مقابله با معترضان از گاز اشک آور و باتوم استفاده میوپ. ادامه دارد
  .و نوجوانان بی سرپرست برای حل اين داغ شرم بر پيشانی بشريت کافی نيست

 
  


